Kúpna zmluva č. Z201848719_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 81499 Bratislava, Slovenská republika
00397865
2020845332
SK2020845332
0259244617

Dodávateľ:
Obchodné meno:

VIAGENE s.r.o.

Sídlo:

Slnečná 91, 02942 Bobrov, Slovenská republika

IČO:

48174068

DIČ:

2120079137

IČ DPH:

SK2120079137

Číslo účtu:

SK6411000000002945004712

Telefón:

0948263049

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

iPSc reagencie APVV-4

Kľúčové slová:

proteome profiler, ľudské pluripotentné kmeňové bunky, cDNA, RNA, PCR, saponín,PBS

CPV:

33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej
starostlivosti; 73110000-6 - Výskum; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

iPSc reagencie APVV-4

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Proteínové čipy resp. membrány s naspotovanými
protilátkami na simultánnu detekciu 15 markerov
kmeňových buniek (OCT4,Nanog,Sox2, E-CADH, Alpha
Fetoprotein, GATA-4, HNF-3/FoxA2, PDX-1, SOX-17,
Otx2, TP63,Goosecoid, Snail,VEGF R2 a HCG).
Detekcia založená na princípe Western blotu, bez
nutnosti použitia špeciálnych zariadení, detekcia 15
markerov je možná za cca 5,5 hod.

balenie( kit)

1

2. Sada chemikálií (kit) na detekciu ľudských
pluripotentných faktorov (Sox2, Oct4, SSEA1,SSEA4) vo
fixovaných bunkách, metódou prietokovej cytometrie.
Obsahuje všetky potrebné komponenty (priamo
konjugované protilátky) na analýzu plus fixačné činidlá,
pufre a aj izotypové kontroly. Postačuje na 25
analýz.Cross reaktivita s myšacími bunkami.

balenie( kit)

1
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Minimum

Maximum

Presne

3. Sada chemikálií (kit) na detekciu 14 ľudských
pluripotentných faktorov a markerov troch zárodočných
vrstiev pomocou PCR. Obsahuje sady primerov na
detekciu ESG1/DPPA5, Nanog, Oct-3/4, SOX2, AFP,
GATA-4, PDX-1, SOX17, HNF-3 beta, TP63/TP73L,
Otx2, Brachyury, Stella, Nestin, a kontrolu GAPDH.

balenie( kit)

1

4. Kazeta na exponovanie fotografického filmu, veľkosť
18x24cm.

kus

1

5. Saponín, neiónový surfaktant, určený na
permeabilizáciu buniek v prietokovej cytometrii. Vhodný
pre použitie v molekulárno biologickom výskume, s
obsahom sapogenínu 8-25%, CMC 0.001-0.015, hustota
1.015-1.020 g/ml, bez prímesi DNázy, RNázy,preoteáz a
fosfatáz.

balenie (50
gramov)

1

6. Kovové sterilizačné boxy na sterilizáciu sklenených
Pasteurovyćh pipiet veľkosti do 150 mm.

kus

4

7. Sklenené Pasteurove pipety zo skla, jednorázové, s
dĺžkou 150 mm,balené po 4x250 kusov (jedno balenie).

balenie (1000
kusov)

2

8. Chemicky definovaný Dulbeccov fosfátový pufor bez
horčíkových a vápnikových iónov, s pH 7,3, osmolalitou
290 mOsm/kg (tolerancia 10%), hladinou endotoxínov
menej ako 1EU/ml, vhodný na riedenie a oplach buniek
v tkanivových kultúrach.

balenie (500
ml)

10

9. Kit na dvojkrokovú syntézu cDNA z izolovanej RNA,
umožňujúci rýchlu (30-60 min) syntézu cDNA o veľkosti
7kb a menej. Obsahuje MultiScribe reverznú
transkriptázu a komponenty na 50 reakcií.

balenie( kit)

1

10. 2x koncentrovaný, PCR Master Mix obsahujúci
DreamTaq DNA Polymerázu, zelený pufor, MgCl2 a
dNTPs.Umožňuje amplifikáciu genomickej DNA do
veľkosti 6kb a virálnej DNA do veľkosti 20 kb.

balenie (200
reakcií)

1

11. 0,2 ml PCR skúmavky s rovným viečkom, RNAse a
DNAse free, vhodné na PCR reakcie.

balenie

10

12. 8-jamkové PCR stripy s viečkom, 0,2ml vhodné na
PCR reakcie, RNAse a DNAse free

balenie

10

13. Kit na extrakciu RNA pomocou fenol/guanidín
tiokyanátového lyzačného roztoku TripleXtractor Direct a
kolóniek, umožňuje izoláciu a purifikáciu čistej RNA bez
nutnosti použitia chloroformu a precipitácie
izopronanolom. Kit obsahuje všetky komponenty na
izoláciu RNA a aj roztok DNázy a reakčného pufru pre
DNázu pre intrakolónové štiepenie kontaminujúcej DNA.

balenie( kit)

1

14. Kit na izoláciu celkovej RNA z krvi a bunkových
kultúr, umožňujúci extrakciu RNA zo vzorky 300 ul krvi
alebo 5 miliónov buniek. ZCelkové množstvo izolovanej
RNA je 2-3 µg celkovej RNA (z 300 µl krvi) alebo 25-20
µg (z 1 milióna buniek), elučný objem 25-100 µl, celkový
čas extrakcie do 30 minút. Kit obsahuje centrifugačné
extrakčné kolónky a všetky nevyhnutné komponenty na
extrakciu RNA (včetne DNázy a pufru na lýzu červených
krviniek). Kit obsahuje R1 pufor s chaotropickými soľami
a postačuje na 100 extrakcií.

balenie( kit)

1

15. Roztok na báze sekundárneho alkoholu obsahujúci
povrchovo aktívne látky. Je určený na odstránenie RNA,
DNA ako aj enzýmov z laboratórnych povrchov. Je
možné ho použiť na kovové, sklené a plastové povrchy.
Vo forme spreja, pripravený na použitie. Vzhľad: tekutý,
transparentný. Balenie 500 ml. Skladovanie pri izbovej
teplote. RUO. Norma GB43500S

balenie (500
ml)

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ pripúšťa ponuku ekvivalentných tovarov len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre
identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a obvyklej praxe použitia špecifikovaného tovaru a to bez potreby ďalších
nákladov objednávateľa.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy, t.j., konkrétneho typu ponúkaného tovaru spolu s jeho
technickou špecifikáciou do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
Predložená technická špecifikácia musí byť minimálne v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť či je predmet plnenia, ktorý
chce dodávateľ dodať, v zhode so zmluvnými požiadavkami objednávateľa.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Anonymnom zmluvnom formulári zákazky sa
bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy,
náhradu preukázateľnej škody a udelenie negatívnej referencie.
Fakturácia v slovenskom jazyku (prílohou je dodací list).Splatnosť faktúry je 30 dní od jej predloženia a odsúhlasenia
objednávateľom.
Preddavok sa neposkytuje. Predmet zákazky bude uhrádzaný bezhotovostným prevodom na základe faktúry. Navrhovaná
cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním tovaru, vrátane dovozu nepoškodeného tovaru na miesto dodania.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, originálne zabalený.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Martin

Obec:

Martin

Ulica:

Divízia Molekulová medicína, BIOMED (4.poschodie), Jesseniova lekárska fakulta UK v
Martine, Malá Hora 4D, 03601 Martin

Čas / lehota plnenia zmluvy:
14.11.2018 10:00:00 - 07.12.2018 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

Kompletný predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 032,70 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
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5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 12.11.2018 09:38:11
Objednávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
VIAGENE s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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